Wniosek Beneficjenta o płatność
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
dla Osi Priorytetowej: [kod, nazwa] - wg danych naboru
dla Działania: [kod, nazwa] - wg danych naboru
dla Poddziałania: [kod, nazwa] - wg danych naboru

A. IDENTYFIKACJA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ
A.1. Informacja o wniosku o płatność
Wniosek za okres

od

do

A.2. Rodzaj wniosku o płatność
A.2.1. Wniosek o zaliczkę
A.2.2. Wniosek o refundację
A.2.3. Wniosek rozliczający zaliczkę
A.2.4. Wniosek sprawozdawczy
A.2.5. Wniosek o płatność końcową
A.2.6. Projekt podlega zasadom pomocy publicznej / de minimis
A.2.7. Potencjalne dochody operacji - Luka w finansowaniu
A.2.8. Podmiot ma mozliwość odzyskania podatku VAT w projekcie

A.3. Dane identyfikacyjne projektu
Numer projektu
Numer umowy / decyzji
Numer wniosku aplikacyjnego
Tytuł projektu
Typy projektów i kategorie interwencji
Strona www projektu
Okres realizacji projektu
Projekt realizowany w partnerstwie

A.4. Dane identyfikacyjne Beneficjenta
Nazwa podmiotu
Numer REGON
Numer NIP
Kraj
Miejscowość
Adres
Kod pocztowy
Telefon
Adres e-mail

A.5. Miejsce przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu
Adres przechowywania dokumentacji przez
Beneficjenta / Partnerów [inny niż wskazany w pkt A.4.]

A.6. Osoba(y) wskazane do kontaktu w ramach niniejszego wniosku o płatnosć

Lp.

Nazwisko

Imię

Telefon

Adres e-mail

B. INFORMACJA FINANSOWA
B.1. Wydatki rzeczywiście poniesione
Numer zadania, nazwa zadania

Numer kontraktu/umowy

Nr dokumentu

Rodzaj identyfikatora

Sygnatura kosztu

Nazwa kosztu

Kategoria kosztów

1

2a

2b

NIP/PESEL

Numer identyfikacyjny
postępowania /
zamówienia

Faktura korygująca

Numer księgowy lub
ewidencyjny

Wydatki ogółem [zł]

Wydatki kwalifikowalne [zł]

w tym VAT [zł]

Dofinansowanie [zł]

Uwagi

4

5

6

7

8

Data wystawienia
dokumentu

Data zapłaty

Kwota dokumentu brutto [zł]

Kwota dokumentu netto
[zł]

Inne źródła
finansowania

Lider/Partner

nazwa towaru/usługi
Pomoc publiczna / Pomoc de
minimis
3

Szczegóły dofinansowania
Dofinansowanie

w tym dofinansowanie UE

9

10

w tym dofinansowanie budżetu
państwa z kontraktu terytorialnego
11

Refundacja -kwota wydatków bieżących
12
EFRR

13
BP

Refundacja - kwota wydatków majątkowych
14
EFRR

15
BP

Rozliczanie zaliczki -kwota wydatków bieżących
16
EFRR

17
BP

Data wypłaty zaliczki -wydatki bieżące
20
21
EFRR

BP

Rozliczanie zaliczki - kwota wydatków majątkowych
18
EFRR

19
BP

Data wypłaty zaliczki -wydatki majątkowe
22
23
EFRR

BP

Koszty limitowane
cross-financing
24

wkład rzeczowy
25

wydatki poza obszarem UE
26

wydatki poniesione na zakup
gruntów
27

Suma dla zadania
Wydatki ogółem [zł]

Wydatki kwalifikowalne
[zł]

Refundacja -kwota wydatków bieżących
EFRR

BP

w tym VAT [zł]

Dofinansowanie [zł]

Refundacja - kwota wydatków majątkowych
EFRR

BP

w tym dofinansowanie budżetu
w tym dofinansowanie UE
państwa z kontraktu
cross-financing [zł]
[zł]
terytorialnego [zł]

Rozliczanie zaliczki -kwota wydatków bieżących
EFRR

BP

wydatki poza obszarem
UE [zł]

wydatki poniesione na
zakup gruntów [zł]

wkład rzeczowy [zł]

Rozliczanie zaliczki - kwota wydatków
majątkowych
EFRR

BP

suma dla wszystkich zadań
Wydatki ogółem [zł]

Wydatki kwalifikowalne
[zł]

w tym VAT [zł]

Dofinansowanie [zł]

w tym dofinansowanie budżetu
w tym dofinansowanie UE
państwa z kontraktu
cross-financing [zł]
[zł]
terytorialnego [zł]

wydatki poza obszarem
UE [zł]

wydatki poniesione na
zakup gruntów [zł]

wkład rzeczowy [zł]

Wydatki ogółem [zł]

Wydatki kwalifikowalne
[zł]

w tym dofinansowanie
UE [zł]

w tym dofinansowanie
budżetu państwa z
kontraktu
terytorialnego [zł]

wydatki w ramach limitu crossfinancing

B.1.a Podsumowanie wydatków
Suma dla wszystkich wydatków

Sygnatura kosztu

nazwa kosztu

Refundacja -kwota wydatków bieżących
EFRR
BP

kategoria kosztów

Refundacja - kwota wydatków majątkowych
EFRR
BP

Rozliczanie zaliczki -kwota wydatków bieżących
EFRR
BP

Inne źródła finansowania
Źródła finansowania
Numer faktury/dokumentu (z montażu finansowego
WND)

Kwota brutto faktury

w tym VAT [zł]

Kwota kwaflikowalnych
Kwota ogółem wydatków z faktury
wydatków z faktury dla
dla projektu
projektu

Dofinansowanie [zł]

Rozliczanie zaliczki - kwota wydatków
EFRR
BP

wydatki poza obszarem
UE

wydatki poniesione na
zakup gruntów

wkład rzeczowy

B. INFORMACJA FINANSOWA
B.1b. Rozliczenie kosztów
Koszty pośrednie (ogólne) rozliczane uproszczoną metodą wg stawki ryczałtowej (pod warunkiem, że występują we wniosku o dofinansowanie)

Lp.

Nr zadania, nazwa zadania

1
1
2

2

Kwota kwalifikowalna kosztu
bezpośredniego (narastająco dla
danego WNP)
3

Stawka ryczałtowa kosztu (%)

Kwota limitu kosztu pośredniego

Wydatki
kwalifikowalne

Dofinansowanie

4

5

6

7

Suma:

-

zł

-

zł

-

zł

Szczegóły dofinansowania
Dofinansowanie
8

w tym dofinansowanie UE
9

w tym dofinansowanie budżetu
państwa z kontraktu
terytorialnego
10

Refundacja -kwota wydatków bieżących
11
EFRR

12
BP

Refundacja - kwota wydatków
majątkowych
13
EFRR

14
BP

Rozliczanie zaliczki -kwota
wydatków bieżących
16
EFRR

17
BP

Data wypłaty zaliczki -wydatki
bieżące
20
21
EFRR
BP

Rozliczanie zaliczki - kwota wydatków majątkowych
18
EFRR

19
BP

Data wypłaty zaliczki -wydatki majątkowe
22
EFRR

23
BP

B.2. Dochód uzyskany od złożenia poprzedniego wniosku o płatność
l.p.

Rodzaj dochodu

1

Dochody w rozumieniu art.65 ust. 8 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

2

Inne kategorie przychodów

Nazwa zadania oraz nazwa i
sygnatura kosztu

2a
2b
Suma ogółem w PLN
3

Wysokość odsetek wygenerowanych na rachunku bankowym
do obsługi zaliczki (nie dotyczy JST)

B.3 Sposób osiągnięcia dochodu

n/d
n/d

Kwota pomniejszająca
wydatki

Kwota pomniejszająca dofinansowanie

w tym z Unii Europejskiej
(EFRR)

w tym z Budżetu
Państwa z Kontaktu
Terytorialnego

B.4 Rozliczenie finansowe wniosku
Część A - dane z umowy o dofinansowanie
1.

Kwota dofinansowania EFRR

2.

Poziom dofinansowania z umowy/aneksu

Część B - rozliczenie zaliczek
3.

Środki wypłacone dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki
(narastająco dla danego okresu rozliczeniowego zaliczek)

4.

Kwota dotychczas rozliczonych zaliczek (narastająco dla danego
okresu rozliczeniowego zaliczek)

5.

Kwota zaliczek rozliczana bieżącym wnioskiem

6.

Kwota zaliczek pozostająca do rozliczenia w następnych
wnioskach o płatność

7.

Procent rozliczenia zaliczki

8.

Odsetki narosłe od środków zaliczki (nie dotyczy JST)

9.

w tym odsetki zwrócone do dnia sporządzenia wniosku o
płatność (nie dotyczy JST)”

Część C - poniesione koszty i uzyskane dochody w projekcie

10.

Suma poniesionych wydatków ogółem (dla bieżącego wniosku)

11.

Wartość księgowa projektu ogółem (od początku realizacji) dotyczy wniosku o płatność końcową

12.

Suma poniesionych wydatków kwalifikowanych (suma z Tabeli
B.1.)

13.

Kwota dofinansowania w ramach wydatków kwalifikowalnych
(suma z Tabeli B.1.)

14.

Dochód

15.

Kwota wydatków kwalifikowalnych pomniejszona o dochód

16.

Kwota dofinansowania pomniejszona o dochód

16a.
16b.
17.

Kwota dofinansowania pomniejszona o dochód - w tym z Unii
Europejskiej (EFRR)
Kwota dofinansowania pomniejszona o dochód - w tym z
Budżetu Państwa z Kontaktu Terytorialnego
Odsetki od zaliczek pomniejszające dofinansowanie (nie dotyczy
JST)

Część D i wnioskowana kwota do wypłaty
18.

Kwota do wypłaty w ramach zaliczki

18a.

Kwota do wypłaty w ramach zaliczki - w tym środki EFRR

18a1.
18a2.

Kwota do wypłaty w ramach zaliczki - w tym środki EFRR majątkowe
Kwota do wypłaty w ramach zaliczki - w tym środki EFRR bieżące

18b.

Kwota do wypłaty w ramach zaliczki - w tym środki BP

18b1.

Kwota do wypłaty w ramach zaliczki - w tym środki BP majątkowe

18b2.

Kwota do wypłaty w ramach zaliczki - w tym środki BP - bieżące

18c.
18c1.
18c2.
18d.
18d1.
18d2.
19.
20.

Kwota do wypłaty w ramach zaliczki (koszty pośrednie) - w tym
środki EFRR
Kwota do wypłaty w ramach zaliczki (koszty pośrednie) - w tym
środki EFRR - majątkowe
Kwota do wypłaty w ramach zaliczki (koszty pośrednie) - w tym
środki EFRR - bieżące
Kwota do wypłaty w ramach zaliczki (koszty pośrednie) - w tym
środki BP
Kwota do wypłaty w ramach zaliczki (koszty pośrednie) - w tym
środki BP - majątkowe
Kwota do wypłaty w ramach zaliczki (koszty pośrednie) - w tym
środki BP - bieżące
Kwota refundacji do wypłaty (pomniejszona o odsetki od
zaliczek)
W sumie do wypłaty w ramach wniosku

C. Kwoty rozliczane bieżącym wnioskiem
C.1. Kwota zaliczek rozliczana bieżącym wnioskiem (bezpośrednie)
Data wypłacenia zaliczki

Kwota rozliczana w ramach zaliczki
ogółem

Kwota dofinansowania dla wydatków bieżących
EFRR
1

BP
2

Kwota dofinansowania dla wydatków majątkowych
EFRR
3

BP
4

Suma rozliczanych zaliczek

C.2. Kwota refundacji wnioskowana bieżącym wnioskiem (bezpośrednie)
kwota wydatków bieżących
Ogółem
EFRR
BP
1
2

C.3. Kwota zaliczek rozliczana bieżącym wnioskiem (pośrednie)
Kwota rozliczana w ramach zaliczki
Data wypłacenia zaliczki
ogółem

kwota wydatków majątkowych
EFRR
BP
3
4

Kwota dofinansowania dla wydatków bieżących
EFRR
1

BP
2

Suma rozliczanych zaliczek
C.4. Kwota refundacji wnioskowana bieżącym wnioskiem (pośrednie)
kwota wydatków bieżących
Ogółem
EFRR
BP
1
2

kwota wydatków majątkowych
EFRR
BP
3
4

Kwota dofinansowania dla wydatków majątkowych
EFRR
3

BP
4

D. ZAKRES RZECZOWO – FINANSOWY PROJEKTU
D.1. Zakres rzeczowy
Zadanie

Stan realizacji - opis

stan realizacji

Działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn

Działania na rzecz niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami

D.2. Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu oraz podjęte środki zaradcze

D.3. Planowany przebieg realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność

D.4. Informacja o przeprowadzonych kontrolach/ audytach realizacji projektu, w szczególności o wykrytych
nieprawidłowościach mających skutki finansowe

D.5. Postęp finansowy
Zadanie

Nazwa zadania

Kwota wydatków
kwalifikowalnych określona we
wniosku o dofinansowanie

Kwota wydatków
kwalifikowalnych objętych
bieżącym wnioskiem
(pomniejszone o dochód)

Kwota wydatków
kwalifikowalnych od
początku realizacji (bez
bieżącego wniosku o
płatność)

% realizacji

1

2

3

4

5

6 = (4+5)/3

Nazwa zadania

Kwota wydatków
kwalifikowalnych określona we
wniosku o dofinansowanie

Kwota wydatków
kwalifikowalnych objętych
bieżącym wnioskiem

2

3

4

Zadanie 1. [każde zadanie
opatrzone jest kolejną cyfrą]
Zadanie 2.

Wydatki ogółem
w tym dofinansowanie
2. kategorie podlegajace limitom:
2.1. cross-financing
2.2. wkład rzeczowy
2.3. wydatki poza obszarem UE
2.4. wydatki poniesione na zakup gruntów
3. w części objętej pomocą publiczną / de minimis

Koszty ryczałtowe
Zadanie

1

Zadanie 1. [każde zadanie
opatrzone jest kolejną cyfrą]
Zadanie 2.
SUMA kosztów stawek ryczałtowych

OGÓŁEM dla wszystkich
zadań:

suma kosztów
rzeczywiście
poniesionych
suma kosztów stawek
ryczałtowych
SUMA

E. ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA
Nazwa źródła
finansowania wydatków

1
1. środki wspólnotowe
2. krajowe środki publiczne,
w tym: a+b+c
a. budżet państwa w tym:
a=a1+a2 +a3
a.1. państwowe jednostki
budżetowe
a.2. pozostałe jednostki sektora
finansów publicznych
a.3. budżet państwa - nie dotyczy
kontraktu terytorialnego
a.4. budżet państwa z kontraktu
terytorialnego
b. budżet jednostek samorządu
terytorialnego
c. inne krajowe środki publiczne

3. prywatne
SUMA ogółem w PLN: 1+2+3
w tym EBI
inne

Kwota wydatków
kwalifikowalnych
określona we wniosku o
dofinansowanie

Kwota wydatków
kwalifikowalnych objętych
bieżącym wnioskiem o płatność
(pomniejszone o dochód)

2

3

F. MIERZALNE WSKAŹNIKI PROJEKTU

lp.

F.1. WSKAŹNIKI PRODUKTU
Rodzaj wskaźnika
1

Nazwa wskaźnika
2

Jednostka miary
3

Wartość docelowa
4

Wartość osiągnięta w okresie
5

Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu
6

Jednostka miary
3

Wartość bazowa
4

Wartość docelowa
5

Wartość osiągnieta w okresie sprawozdawczym
6

Stopień realizacji wskaźnika (%)
7

1.
Czy istnieje ryzyko nieosiągnięcia założonych wskaźników?
Podjęte działania zaradcze?
Informacje dotycżace wskaźników produktu

lp.

F.2. WSKAŹNIKI REZULTATU
Rodzaj wskaźnika
1

Nazwa wskaźnika
2

1.
Czy istnieje ryzyko nieosiągnięcia założonych wskaźników?
Podjęte działania zaradcze
Informacje dotyczące wskaźników rezultatu
F.3 WPŁYW PROJEKTU NA ZATRUDNIENIE

Lp.

1.
Nowoutworzone miejsca pracy
2.
w tym osoby niepełnosprawne
3.
Liczba etatów w przeliczeniu na ekwiwalent pełnego czasu pracy:
Czy istnieje ryzyko nieosiągnięcia założonego zatrudnienia?
Podjęte działania zaradcze

Założone
we
wniosku
o
dofinanso
wanie
1

Dotychczas osiągnięte

2
K

3
M

4
O

Wartość osiągnieta od poczatku
7

Stopień realizacjiPlanowana
wskaźnikadata
(%) osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika rezultatu
8
9

H. Numer kont bankowych beneficjenta
Wnioskodawca/partner

numer rachunku

odbiorca

przeznaczenie rachunku

I. OŚWIADCZENIA
Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych

Oświadczenia Beneficjenta
Ja niżej podpisany oświadczam, iż:
○ wydatki wskazane we wniosku o płatność jako kwalifikowalne zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi
○ informacje zawarte we wniosku o płatność rzetelnie odzwierciedlają rzeczowy i finansowy postęp realizacji projektu;
○ we wniosku o płatność nie pominięto żadnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych informacji, które mogłyby
○ nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych);
○ w ramach projektu nie występuje nakładanie się pomocy przyznanej z funduszy, programów Unii Europejskiej, krajowych środków publicznych;
○ w ramach realizowanego projektu występuje / nie występuje pomoc publiczna;
○ w ramach realizowanego projektu podatek od towarów i usług (VAT): jest w projekcie kwalifikowalny (w części lub w
całości)/ jest w projekcie niekwalifikowalny (w całości).
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art.297 Kodeksu karnego dotyczącej poświadczania nieprawdy co do
okoliczności mającej znaczenie prawne.
Niniejszym oświadczam, że w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy złożony wniosek o płatność, nie przeprowadzono na
rachunku bankowym wyodrębnionym na potrzeby obsługi projektu, operacji finansowych, niezwiązanych z realizowanym
projektem.
Wyjaśnienia dotyczące przepływów w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy złożony wniosek o płatność, na rachunku
bankowym wyodrębnionym na potrzeby obsługi projektu, operacji finansowych, niezwiązanych z realizowanym projektem

Oświadczam, że:
○ WNIOSKUJĘ o wypłatę zaliczki przed zakończeniem czynności kontrolnych zamówień i zobowiązuję się do zwrotu środków
zgodnie z ustawą o finansach publicznych, zapisami umowy o dofinansowanie i Przewodnikiem dla beneficjentów w przypadku
zakończenia kontroli z wynikiem z istotnymi zastrzeżeniami.
○ NIE WYRAŻAM zgody na wypłatę zaliczki przed zakończeniem czynności kontrolnych zamówień.

Ia. OŚWIADCZENIE O MOŻLIWOŚCI ODZYSKANIA PODATKU VAT W PROJEKCIE (dotyczy wniosku o płatność końcową)
1. Czy w trakcie realizacji projektu została przekazana swojej jednostce budżetowej/zakładowi budżetowemu/innemu
podmiotowi infrastruktura lub sprzęt będący przedmiotem projektu ?
2. Czy po realizacji projektu (w okresie trwalości) planowane jest przekazanie swojej jednostce budżetowej/zakładowi
budżetowemu/innemu podmiotowi infrastruktura lub sprzęt będący przedmiotem
projektu ?

3. Czy w związku z realizacją projektu Beneficjent/inny podmiot ma możliwość odzyskania podatku VAT w projekcie?

4. Czy infrastruktura i sprzęt stanowiący przedmiot projektu będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych?

J. ZAŁĄCZNIKI DO
WNIOSKU:

Lp.

Numer kontraktu

Numer dokumentu

Inne dokumenty

Lp.

Nazwa dokumentu

Typ dokumentu

Data dokumentu

K. ZAMÓWIENIA

Lp.

Nazwa / przedmiot postępowania /
zamówienia

Nr zamówienia

Wartość netto

Wartość
brutto

Nr umowy / Nr
dokumentu

Wykonawca

Wartość netto

Wartość brutto

Data
dokumentu

Data postępowania / zamówienia

Załącznik nr 1

…………………………………………….
Nazwa i adres beneficjenta

………………………………………………..
miejscowośc i data

OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT
Oświadczam, że w związku z realizacją projektu ……………………......................................
Beneficjent ………………………. ......................... przekazał / nie przekazał w użytkowanie
(zarządzanie) infrastrukturę i sprzęt będący przedmiotem projektu swojej jednostce
budżetowej/zakładowi
budżetowemu/innemu
podmiotowi
…………………………………….............................
Oświadczam, że po realizacji projektu
(w okresie trwałości) Beneficjent
…………………................................ przekaże / nie przekaże w użytkowanie (zarządzanie)
infrastrukturę i sprzęt będący przedmiotem projektu swojej jednostce budżetowej / zakładowi
budżetowemu /innemu podmiotowi ………………………………………………………..
Oświadczam, że Beneficjent/inny podmiot…………………............................................ w całości ma
możliwość / w części ma możliwość / nie ma możliwości odzyskania poniesionego kosztu
podatku VAT, którego wysokość została określona w kategorii wydatki kwalifikowane we
wniosku o dofinansowanie.
Oświadczam, że infrastruktura i sprzęt stanowiący przedmiot projektu będą wykorzystywane /
nie będą wykorzystywane przez Beneficjenta / Jednostkę budżetową / Zakład budżetowy/inny
podmiot do czynności opodatkowanych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku towarów i usług ( t.j. Dz. U. 2020, poz. 106 z późn. zm.).
Zobowiązuje
się
do
zwrotu
zrefundowanej
w
ramach
projektu
…………………….................................................. części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją
przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku przez ............................................................
Zwrot środków nastąpi zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 869 z późn. zm.), wraz z odsetkami liczonymi od dnia wypłaty
środków do dnia zwrotu środków.
Odsetki za zwłokę należy naliczać zgodnie ze wzorem określonym w § 2 Rozporządzenia z dnia
22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także
zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. 2005 Nr 165, poz. 1373 z
późn. zm.).
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 297 Kodeksu karnego, potwierdzam podpisem prawdziwość danych zamieszonych
powyżej.
…………………………………………………………….
podpis i pieczątka osoby/osób
upoważnionej (-ych) do składania
oświadczeń w imieniu Beneficjenta

